
Pressinbjudan till seminarium 12 oktober

Pressinbjudan: Arbetsolyckor och sjukfrånvaro bland handels-
och restauranganställda
Arbetsmiljön för anställda inom handel och restaurang är ett aktuellt ämne i media och särskilt ungas hälsa inom branscherna
uppmärksammas just nu i både Sverige och hela EU. Nästa vecka den 12 oktober presenterar AFA Försäkring en ny rapport med
färsk statistik på arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang på ett seminarium.

Två veckor innan den Europeiska arbetsmiljöveckan går av stapeln och mitt i en stor EU-kampanj om ungas hälsa i arbetslivet, släpper AFA
Försäkring en statistikrapport som beskriver de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor och sjukskrivningar inom handeln och
restaurangbranschen.

– Vår rapport lyfter statistik på arbetsolyckor och sjukfrånvaro för anställda i alla åldrar inom handel och restaurang. Många anställda inom
dessa branscher är unga och vår statistik kan säkert ge indikationer om inom vilka områden förebyggande arbetsmiljöarbete och satsningar
på hälsa bör fokuseras, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

År 2015 var drygt 30 procent av de sysselsatta inom handeln och restaurangbranschen i Sverige 25 år eller yngre.

Anna Weigelt presenterar rapporten tillsammans med Therese Ljung, analytiker på AFA Försäkring, vid ett seminarium den 12 oktober på AFA
Försäkring.

Rapporten bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. Databasen är en unik källa till kunskap, där lagras alla skadeanmälningar
från de 4,5 miljoner människor som omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet

Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling: linda.harling@afaforsakring.se senast onsdag 11 oktober.

Välkommen!

Tid: Torsdag 12 oktober kl. 08.30–10.00
Vi serverar kaffe och smörgås från kl. 08.00.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till: afaseminarier@afaforsakring.se 

Dokumentation från seminariet

Ett skriftligt referat och en filminspelning från seminariet samt en intervju med Anna Weigelt kommer att publiceras på afaforsakring.se
 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA
Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar
till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
www.afaforsakring.se


